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 مقدمة ُمَلخِّص الفتاوى

احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

ا  وبعد: للجزء األول من كتاب )إقامة ؾفذا تؾخقص مقجز جدًّ

ث افشفر صقخـا افعامل اجلؾقؾ وادم  لـالدالئل عىل عموم املسائل(  َحدِّ

 أيب إشحاق احلقيـل، حػظف اهلل وأتؿ صػاءه ظذ خر!

ـتبتم هذا افتؾخقص دا رأيت افؽتاب ـبًرا ويصعب ظذ ـثر مـ 

 .افـاس أن يستػقدوا مـف

م(، وؿرأتف ظدة مرات، 2009وؿد اضؾعت ظذ افؽتاب مـذ ظام ) 

َػق   ا، ؾؼؾت يف كػز: ال يـبغل أن يم ت هذا افعؾؿ افـاؾع ؾرأيتف كاؾًعا جدًّ

ظذ افـاس! ؾؽان هذا هق افداؾع يل، ؾؾخصتف ظذ هذا افـحق افذي 

 شساه بنذن اهلل.

ث أبا إشحاق   واهلل أشلل أن حيػظ صقخـا وأشتاذكا افشقخ ادمَحدِّ

 مـ ـؾ مؽروه وشقء!! -احلقيـل، وأن حيػظ أهؾف وذريتف وضؾبتف

 حمؿقد آل رجب خلصفا:  أمحد بـ  واحلؿد هلل رب افعادغ. 
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 ثدِّ حَ مة ادم ال  تؾخقص ؾتاوى افعَ 

 (1)أيب إشحاق احلقيـل 

َ  ،حقايت خر فؽؿ»: ما صحة حديث: 1س ثم : ثقن دِّ تم َد  فؽؿ، ووؾايت  وحيم

اهلل ظؾقف، وما  دتم مـ خر مَحم  أظامفؽؿ، ؾام رأيتم  ض ظع  رَ ع  تم  ،خر فؽؿ

 ؟«رأيت مـ ذ اشتغػرت اهلل فؽؿ

 .كف حديث مـؽرإاحلقيـل حػظف اهلل: ج: ؾلجاب افشقخ 

ال يصح ظـ رشقل اهلل صذ  ،وهق ـام ؿال افشقخ :)ؿؾت أمحد آل رجب(

 اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 : هؾ جيقز مسح افقجف بافقديـ بعد افدظاء؟2س

 .كف مل يصح يف ذفؽ حديث مرؾقعإج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل حػظف اهلل: 

أهنام ـاكا  ريض اهلل ظـفام، زبرا ظـ ابـ ظؿر وابـ افثؿ ذـر افشقخ أثرً  

 .يديران بافراحتغ ظذ افقجف ،يدظقان

                                                      

م( دار 2008الدالئل عذ عموم ادسائل( )اجلزء األول( الطبعة األوىل ) ادسمى )إةامة (1)

 ( صفحة.447التقوى. ادجلد )
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 .ػف صقخـا األفباين، وهق حمتؿؾع  وَض  ،ـف ابـ حجرس  َح  وةال الشوخ: 

وإن ـان  ،ع افذي يؿسح وجفف بعد افدظاءد  بَ ؾال أرى أن يم  :ثم ةال الشوخ 

 األؾضؾ ترـف.

ح بـ ق   تػرد حمؿد بـ ؾمؾَ تتؿثؾ يفاحلديث   ةوظؾ :)ؿؾت أمحد آل رجب(

 ػف.ع  ن افشقخ األفباين َض إشؾقامن ظـ أبقف بف، وـالمها ؾقف ضعػ، حتك 

 ؾ واضح.ؾتحسقـف تساهم 

وفؽؾ رأي وجفتف،  ،حمؾ خالف بغ افسؾػ ذه ادسلفةه :فقه ادسيلة

 واألمر واشع، وال تثريب ظذ ـال افػريؼغ.

 ؟: هؾ جيقز افدؾـ فقاًل 3س

جائز ـام ذهب إفقف  افدؾـ فقاًل  احلقيـل حػظف اهلل: ج: ؾلجاب افشقخ 

 .ظامة أهؾ افعؾؿ

 .ادسجد فقاًل  (1)ؿ  ؼم مـفا: دؾـ ادرأة افتل ـاكت تَ  ،وذـر افشقخ ظدة أدفة 

 واألمر ـام ؿال افشقخ حػظف اهلل. :)ؿؾت أمحد آل رجب(

                                                      

 تنظفه وخترج ما فوه من ةاممة.  (1)
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 :مـفا ،: اظسض أحد افدـاترة ظذ أحاديث ثقابت صحاح4س

حمؿد رشقل  ،ال اهللإفف إال  :حتك يؼقفقا ؿاتؾ افـاسأأن  تم ر  مم أم ): )حديث

 (.(...اهلل

 .ؽ ادقتؾَ وحديث ـقن مقشك ظؾقف افسالم ؾؼل ظغ مَ  

ألضقؾـ ) :وؿقفف فقزيره أو أحد ادؾقك ،وحديث شؾقامن ظؾقف افسالم 

 .(افؾقؾة ظذ مئة امرأة

ا ثقابت ن هذه األحاديث ـؾفإ: ج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل حػظف اهلل

 وؽرمها. ...أخرجفا افبخاري ومسؾؿ ،صحاح

 أما من حوث معاىوها:

 ،ال اهللإله إال  :ةاتل الناس حتى يقولواأأن  ت  ر  م  أ  فاحلديث األول:))  

ؿاتؾ افؽػار)ؾافـاس هـا مـ افعام أأن  تم ر  مم أم  :معناه (حممد رشول اهلل...(

 ،وال صبقان افذي يراد بف اخلاص( افذيـ فقسقا بـساء وال صققخ

مؼابؾ احلامية(  ل)وه وـذفؽ يرؾضقن دؾع اجلزية ،شالمويرؾضقن اإل
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وإكام يؼػقن ظؼبة يف  ،غقن ديـ اهللؾِّ بَ ويعتدون ظذ ادسؾؿغ وال يسـقهنؿ يم 

 .ضريؼ افديـ

ومجاهر  ،وأمحد ،ومافؽ ،ـليب حـقػة -وهلذا ذهب مجاهر أهؾ افعؾؿ 

 ؼتؾ دجرد ـػره.أن افؽاؾر ال يم إػ  -أصحاهبؿ

 ،ك ادوتل  وكون موشى علوه السالم فقي عني م   ،أما احلديث الثاين

 ظؾقف افسالم ؽ ادقت دقشكؾَ ن اهلل أرشؾ مَ إ فاجلواب يف رشحه اآليت:

ر ابراهقؿ بذبح مَ ؿضقف ـام أَ ا يريد اهلل أن يم فقس أمرً  ،ر ابتالء واختبارم  أَ 

 .ظؾقفام افسالم ،شامظقؾإ

 ،ظذ صقرة ال يعرؾفا مقشكظؾقف افسالم ؽ ادقت دقشك ؾَ وؿد جاء مَ  

 .ؾؾطؿف ؾػؼل ظقـف ،وهق كبل ـريؿ ؽققر ،ا يف بقتف ؽريبً ؾقجد رجاًل 

دا رجع هلل وصػك اهلل ظقـف، أكف ؽ ادقت ؾَ كف مَ أومـ افدفقؾ أكف مل يعرف  

ؾؼال فف  ،رات افثقرعَ بعدد َص  اه أن يعقش زمـً ر  وأمره وَخ  كرجع دقش

 ؾاآلن. :ؿال .ادقت :ؿال فف ؟ثؿ بعد ذفؽ ماذا :شكمق
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ه ظذ صقرة آوػ، ورؽ ادقت يف ادرة األؾَ ؾؿقشك ظؾقف افسالم مل يعرف مَ 

ؾؽقػ  !!وحؽؿـل رم ؾِّ َش  :ومعـاها (.ربؽ ب  جم أَ ) :ل ففاال يعرؾفا، وؿ

َ ؼبَ كبقاء أكف ال يم ومعؾقم فدى األ ؟!يؽقن مؾؽ ادقت  بغ ر  ض كبل حتك يم

 قاة وادقت.احل

ألضوفن اللولة عذ مئة )) :احلديث الثالث: أما ةول شلوامن علوه السالم

 صكال فوه البتة:إا(( فال امرأة  تلد كل واحدة منهن فارًش 

 ،ؿدرة شقدكا شؾقامن ظؾقف افسالم أكف جيامع مئة امرأة يف فقؾة واحدة: أواًل 

 ـ وافطر.وؿد أمؽـف اهلل مـ رؿاب اجل ،ؾفق كبل مميد مـ اهلل

ال رء ؾقفا،  ((ألضقؾـ افؾقؾة)) :مؼقفة شقدكا شؾقامن ظؾقف افسالم ا:ثاىوً 

اَها مَحََؾت  مَح اًل  }:ؾاهلل يؼقل يف مثؾفا ،اوفقست مـاؾقة فألدب أبدً  َؾَؾام  َتَغش 

قًػا  .{ َخػم

ـقن شقدكا شؾقامن ظؾقف افسالم يؼقل هذا أمام أحد ادؾقك أو أمام  ا:ثالثً 

ؽ ؾم مَ جفر بف أمام إكام  ،ال إصؽال ؾقف، ؾفق مل جيفر بف أمام افـاس -وزيره

 أو أن هذا يف ذظفؿ جائز.  .ب ففر  ؼَ مم 
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 واألمر ـام ؿال افشقخ حػظف اهلل. :)ؿؾت أمحد آل رجب(

 جقد يؽقن بافقديـ أو افرـبتغ؟: هؾ افـزول فؾس  5س

ريض  رج  أن حديث وائؾ بـ حم  ج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل بام حاصؾف:

-أن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان يضع رـبتقف ؿبؾ يديف اهلل ظـف 

ريض اهلل  ضعقػ، وأن افصحقح ظـد ؾضقؾتف حديث أيب هريرةحديث 

ولوضع يديه ةبل  ،إذا شجد أحدكم فال يزك كام يزك البعر)) ظـف:

 .((ركبتوه

يؽقن ظذ  أننة يف النزول للسجود واىتهى الشوخ حفظه اهلل إىل أن الس  

 .افقديـ ال افرـبتغ

بة ظـ ح  افص   لهَن  )ها شام ،وؿد ـتب ؾضقؾتف يف هذه ادسلفة رشافة مستؼؾة 

 .(بةـ  افـزول بافر  

ال يصح يف ادسلفة حديث ظـ رشقل اهلل صذ اهلل  :)ؿؾت أمحد آل رجب(

 .ظؾقف وشؾؿ
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ل افـزوريض اهلل ظـف ؾؼد صح ظـ ظؿر بـ اخلطاب  ،وأما ظـ افصحابة 

أظـل  ،وهق ؿقل ظامة افػؼفاء وأـثر أصحاب ادذاهب .ظذ افرـبتغ

 اجلؿفقر.

 لوك أشامءها:إو ،وةد ةرأت يف هذه ادسيلة شبعة أبحاث

 .(زاد ادعاد)بحث اإلمام ابـ افؼقؿ يف -1

)ـتبف اداتع يف اجلزء افثافث مـ  ،مة افعدويال  مبحث صقخـا افعَ -2

 .ؾتاوى مفؿة فعامة االمة (

 .تلفقػ حمؿد دؾقم  (،ؾتح افقدود يف مسلفة افـزول فؾسجقد) -3

 ي.مة افسعدال  فؾعَ  (،جالء افعقـغ ظـ افـزول بافرـبتغ) -4

تلفقػ وفقد  ؟(افقديـ أم افرـبتغ حال افسجقد ؟أهيام تمؼدم) -5

 .صايبافقَ 

ادصع ظـد كزوفف مـ افرـقع إػ افسجقد، هؾ يؽقن ظذ يديف أم ) -6

 .فشقخـا افدـتقر ماهر افػحؾ (رـبتقف؟

 ضر.فؾشقخ ظبد افؽريؿ خم  ؟(م ادصع إذا شجددِّ ؼَ ماذا يم ) -7
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صالتف  توادسلفة األمر ؾقفا واشع، وبلي ـقػقة مـفام كزل ادصع صح

 بال كزاع.

ما صحة هذا احلديث افذي شؿعتف مـ بعض  :: يؼقل افسائؾ6س

فذي يـؽح أمف يف حجر أدكاها ا ،ا)افربا بضع وشبعقن بابً ) :اخلطباء

 ؾام ؿقفؽؿ؟ ،ر أن افشقخ األفباين صححفـَ ( وذَ (افؽعبة

ن افشقخ األفباين صححف دون إ :حػظف اهلل ج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل

 (.)حجر افؽعبة(:)ؿقفف

ا، ومعـاه مـؽر جدًّ  ،وهذا احلديث يف كؼدي باضؾ :ثم ةال الشوخ احلويني 

وفقس فف حؽؿ ادرؾقع ـام ال يػك ظذ أرباب هذه  ،اوال يصح إال مقؿقؾً 

 .افصـاظة

حػظف اهلل ومتعف بتامم  ،واألمر ـام ذـر افشقخ :)ؿؾت أمحد آل رجب(

 افصحة وافعاؾقة.
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وأما صقخـا  فقال:، اا حسنً رً اوةد اعتذر الشوخ عن الشوخ األلباين اعتذ

ـ ـؾ أحد يمخذ مـ وفؽ ،د يف هذا افػـرَ ػ  ؿ ادم ؾَ رمحف اهلل تعاػ ؾفق افعَ 

َ ؿقفف ويم   ك إال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.س 

بًّ  ر  )زم : ): ما صحة حديث أيب هريرة7س
بًّ ؽم  ( ؟(اا تزدد حم

 هذا حديث ضعقػ. :ج:ؿال افشقخ احلقيـل

 وهق ـام ؿال افشقخ. :)ؿؾت أمحد آل رجب(

  ر  زم ))فقس يف  ةال اإلمام البزار:
 اهلل ظؾقف ظـ افـبل صذ ((اا تزدد حبًّ بًّ ؽم

 .(1)حديث صحقح -وشؾؿ

وؿد ورد مـ  ((:اا تزدد حبًّ زر ؽبًّ )) :احلديث ادشفقر وةال ابن حجر

 .(2) ال يؾق واحد مـفا مـ مؼال ،ضرق أـثرها ؽرائب

 ا بعد وؿت.زر أخاك وؿتً  فاده:وعن رشح هذا اخلز فم  

 

                                                      

 .(191/ 16مسند البزار = البحر الزخار )(1)

 .(498/ 10فتح الباري البن حجر )(2)
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 حؽؿ اجلامظة افثاكقة يف ادسجد؟ما : 8س

، ل إجابة ضقيؾة يف شبع وظؼيـ صػحةج: ؾلجاب افشقخ احلقيـ

أن افشقخ ال يعؾؿ أحًدا مـ أهؾ افعؾؿ ؿال ببطالن اجلامظة حاصؾفا: 

  .تصح مع افؽراهقة :افثاكقة، وإكام اختؾػقا ؾقفا ظذ ؿقفغ: افؼقل األول

 .تصح بدون ـراهة :افؼقل افثاين

ػاده م -مام افشاؾعلوجف افؽراهة دـ ـرهفا ظـ اإلأن افشقخ  ذـرثؿ  

 خشقة تػرق ـؾؿة ادسؾؿغ.

 .واألمر ـام ذـر افشقخ :)ؿؾت أمحد آل رجب(

مـ  ،ـتبفا أخل افشقخ حمؿد حمؿقد مرد ،م رشالة يف هذه ادسيلةوث   

تبصر ادصؾغ )ب صقخـا افعدوي، )مـ أهؾ افؼـطرة ذق(، شامها: ضال

 ا.كاؾعة جدًّ  لوه (بحؽؿ اجلامظة افثاكقة يف ادسجد فؾؿعذوريـ

 : هؾ يمخذ بحديث اآلحاد يف افعؼائد أو يف مسائؾ افػؼف ؾحسب؟9س

قة وـػاية دـ ترك ـ  ا، ؾقف ؽم ج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل بؽالم ضقيؾ جدًّ 

أن اخلز إذا صح ظـ رشقل اهلل  حاصؾ افؽالموادراء وأراد احلؼ ادبغ، 
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باب  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بدون ظؾة يف إشـاده أو متـف، ؾفق حجة يف ـؾ

 مـ أبقاب افؼيعة ـؾفا.

ال وضقء دـ مل يذـر اشؿ اهلل ظذ )) :: ما صحة حديث10س

 وما حؽؿ افتسؿقة ظـد افقضقء؟ ((؟فئوضق

غ  ؾقفا بَ  ج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل ظـ هذه افسمال يف مخسغ صػحة،

ضرق احلديث، واكتفك إػ تصحقحف، وإػ افؼقل بقجقب افتسؿقة ظـد 

 افقضقء.

، ادسلفة يف هذه  حػظف اهلل  واؾؼ افشقخأ توفس  :محد آل رجب()ؿؾت أ

 .اا وال ؾؼفقًّ ال حديثقًّ 

 .مام أمحد ـؾ ما يف افبابػ اإلع  ؾؼدَض  ،حديثوًّاأما  

 .(1)ال أظؾؿ يف هذا افباب حديثا فف إشـاد جقدؾؼال: 

  .(2)وي يف هذا افباب ؾؾقس بؼقيوؿال افبزار: ـؾ ما رم 

                                                      

 .(38/ 1شنن السمذي ت صاكر )(1)

 .(190/ 1التلخوص احلبر )(2)
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  .(1)غاألشاكقد يف هذا افباب ؾقفا فم ع: ق  ؼَ وؿال افعم 

وـاؾة أهؾ افعؾؿ ظذ أن افتسؿقة ظـد  فقد ةال ابن القطان: ،اأما فقهوًّ 

 ،افقضقء مستحبة، إال داود ؾنكف ؿال: هل واجبة، ال جيقز افقضقء إال هبا

   .(2)ـفا كاشًقا أجزأتف صالتفرَ تَ  ن  ترـفا كاشًقا أو ظامًدا. وؿال إشحاق: إم 

ر ظذ بطـف جَ ط احلَ بَ صح أن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ رَ : هؾ 11س

 مـ صدة اجلقع؟

  .صح ذفؽ ،كعؿحػظف اهلل:  ج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل

: ))ثؿ ؿام صذ اهلل ظؾقف قف( وؾ4101ر افشقخ حديث افبخاري)ـَ وذَ 

 .وشؾؿ وبطـف معصقب بحجر...((

اهلل ظؾقف وشؾؿ ثؿ ذـر افشقخ مجؾة مـ األحاديث ؾقفا أن افرشقل صذ  

 .ريض اهلل ظـف ر، وـذا بعض افصحابة ـليب هريرةجَ احلَ  طرب

                                                      

 .(177/ 1الضعفاء الكبر للعقويل )(1)

 .(82/ 1اإلةناع يف مسائل اإلمجاع )(2)
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دا ادظك أن  ،ا البن حجر وغره عذ ابن حبانالشوخ احلويني تبعً  د  ور  

األخبار افتل ؾقفا ذـر وضع افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ احلجر ظذ بطـف 

 ((.سؼقـليطعؿـل ريب وي قتم بم أَ )) :هل ـؾفا أباضقؾ، واحتج بحديث

جماز ظـ  ((يطعؿـل ويسؼقـل)) :ؿقفف :وؿال اجلؿفقر ةال ابن حجر: 

يعطقـل ؿقة اآلـؾ  :ؾؽلكف ؿال ،وهق افؼقة ،الزم افطعام وافؼاب

 افطعام وافؼاب. د  َس ما يسد مَ  ػقض ظع  وافشارب ويم 

أكف ثبت أن رشقل اهلل   ،واألمر ـام ذـر افشقخ :)ؿؾت أمحد آل رجب(

 !!قف وشؾؿ ربط احلجر ظذ بطـف مـ صدة اجلقعصذ اهلل ظؾ

م ال صالة دـ مل يؼرأ بلم )) :( يف حديث(ا)ؾصاظدً ) : ما صحة فػظة13س

 ؟((اافؽتاب ؾصاظدً 

هنا صاذة وال تصح ظـ افرشقل إج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل حػظف اهلل: 

 .صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .واألمر ـام ذـر افشقخ حػظف اهلل :)ؿؾت أمحد آل رجب(
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إذا  ك:بؿعـ ؟افرجالأم أكف حمرم ظذ : هؾ افذهب حمرم ظذ افذـقر 14س

 ا؟ؾبسف ذهبً ؾفؾ جيقز فـا أن كم  ،ـان هـاك ضػؾ ذـر مل يبؾغ

  .كف حمرم ظذ افذـقرإ :ج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل حػظف اهلل

افذي دفت ظؾقف ظؿقمات افـصقص واآلثار ظـ افصحابة هق هذا  :وةال

 ريض اهلل ظـفؿ.

: اصتفر ظـد ـثر مـ افـاس أن زرع األصجار أو وضع اجلريد ظذ 14س

 ؾفؾ هذا صحقح؟ ،يػػ ظـ ادقت يف ؿزه -افؼز

ن أي رء مـ افغقب ال جيقز إثباتف وال كػقف إج: ؾلجاب افشقخ احلقيـل: 

 إذ ال مدخؾ فؾرأي ؾقف. :إال بدفقؾ شؿعل

ابـ ظباس  ظـ (،افصحقحغ)يف ما ورد ـ جقزوا ذفؽ مستـدهؿ ومَ 

)فعؾف يػػ ظـفام، ما مل )وؾقف:  ،ا فؾرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿظً قمرؾ

 احلديث.(( يقبسا... 
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وهذا خاص بافرشقل صذ اهلل ظؾقف ؿال افشقخ احلقيـل حػظف اهلل: 

 ،ايب، وبف ؿال افشقخ أمحد صاـر وافشقخ األفباينط  وبف ؿال اخلَ  .وشؾؿ

  ظؾقفؿ.رمحة اهلل 

األمر  :إكام كؼقل ،اوال كؼقل ببدظقة هذا األمر أبدً  :ب()ؿؾت أمحد آل رج

ز ذفؽؾجَ  ،ؾقف خالف بغ افعؾامء بعض افسادة األحـاف  -بؾ اشتحبف -ق 

 .وجفتف وحظف مـ افـظر وفؽؾ   .ع ذفؽ ادافؽقة وؽرهؿـَ ومَ  .وافشاؾعقة

ما  قحمؾ اخلالف وه قه اوالبد أن كػرق بغ وضع افشجر ظذ افؼز )وهذ

ؾتقى افشقخ احلقيـل( وبغ زرع األصجار افؽبرة يف ادؼابر مـ أجؾ ظؾقف 

ؾاألخرة جائزة وؾقفا ظدة مصافح  .أن يستظؾ بف مـ يشقعقن اجلـازة

 ف.وجفتف ـام بقـتم  وفؽؾ   ،وػ ؾؿحؾ خالفأما األ .ومـاؾع

بقا مساجدـؿ صبقاكؽؿ وجماكقـؽؿ، ـِّ )َج ): ما صحة حديث: 15س

 (؟(وبقعؽؿ وذاءـؿ

 .هذا حديث مـؽرؾلجاب افشقخ احلقيـل حػظف اهلل:  ج:
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وـذا ؿال . شـاد ضعقػإهذا  :ؿال افبقصري :)ؿؾت أمحد آل رجب( 

 ابـ ـثر.

 ؾافسـد تافػ افبتة(. ،فام افشقخ بؼقفف: )وهق ؿصقر طاهربَ ؼ  عَ ؾتَ 

ؾاحلديث ضرؿف ضعقػة  :واألمر ـام ذـر افشقخ :)ؿؾت أمحد آل رجب(

 ومتـف مـؽر.

 ؾخقص افػتاوى ظذ خر، واحلؿد هلل رب افعادغتؿ ت

 ؼ ظؾقفا: أمحد بـ حمؿقد آل رجبؾ  خلصفا وظَ 

 -احلسقـقة شفؾ–مـشلة أبق ظؿر  -ؿرية خافد بـ افقفقد

 مصــــــــــر –ذؿقــــــة 
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